
 (2) تلخيصات نقدية لبعض كتب املعاصرين

 

 كتاب )نظرية املعرفة( للدكتور زكي جنيب حممود

هذا الكتاب يف رأيي انفع جدا كمقرر دراسي هلذا املوضوع، مع بعض التكميالت الالزمة 
 منها كتاب. اليت ال خيلو 

 وصف عام للكتاب ومنهجه

رفية اليت بينها، كالواقعية والربامجاتية فقد أبدع املؤلف يف وصف كل مذهب من املذاهب املع
فقد ذكر خالصة كافية لكل مذهب منها يف فصل خاص، ومل ينس أن يبني يف آخر  واملثالية، 

 االنتقادات اليت وجهت لكل واحد منها. كل فصل بعض 

، وليس مطوال حبيث يسأم  وكان أسلوبه يف ذلك تقريراي مباشرا، خمتصرا اختصارا غري خمل ٍّ
 قراءته، وفيه معلومات مفيدة بال شك. رء من امل

وقد حدد املؤلف غايته من كتابة الكتاب والتزم هبذه الغاية، فقد ذكر أن الكتاب كتبه 
 ملستوى معني. ليكون مقررا دراسيا 

 راء والتفاصيل اليت تعيق الفهم.وبني أن منهجه ليس اترخييا، وأنه لن يستقصي ذكر اآل
ني املنهج املتبع ميزة من ميزات أي كتاب، وامليزة األخرى هي االلتزام بذلك وأان أرى أن تبي

ه إليهم الكتاب. املنهج،   وميزة اثلثة كون املنهج مناسبا ملن ُوج ِّ

 ويف رأيي فقد حتققت هذه امليزات الثالث يف الكتاب. 

 موضوع الكتاب:

، فقال:"وأهم 10ا ذكرها يف صوضح املؤلف املسائل املبحوثة يف كتابه، بعبارة بينة كم
حياول الفيلسوف أن يعاجلها يف مشكلة املعرفة ميكن حصرها يف هذه املسائل املسائل اليت 

 الثالث. 

 ما طبيعة املعرفة بصفة عامة. -1
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 ما هو املصدر الذي يستقي منه اإلنسان معرفته.  -2

 املعرفة."اهـ د.. أي ما هي حدو مبعرفته كل شيء. هل يف مستطاع اإلنسان أن يتناول -3

 مث أدار الكتاب على هذه األبواب. 

 فشرح يف القسم األول )طبيعة املعرفة( وشرح فيه املذاهب الفلسفية:

  :فلخص الواقعية إىل

تقول أبن الصورة الذهنية مطابقة للخارج، ولتكثر العامل اخلارجي فوسيلة  :واقعية ساذجة  -أ
دور زائد للعقل، واعرتض عليه أبن الصورة احلاصلة غري مضبوطة فهي  التحليل، والمعرفته هو 

اآلالت املتوسطة، كما نرى السطح ملسا ابلعني اجملردة وخشنا ختتلف ابختالف 
ختتلف ابختالف موضع الرائي، ولو كانت مطابقة ملا ابمليكروسكوب، وصفات الشيء بعضها 

 اختلفت وبعضها ال ختتلف.

ميثلها جون لوك، قسم الصفات املدركة إىل أولية كالشكل وهي ال تتغري  :واقعية نقدية  -ب
للواقع، واثنوية كاللون وهي تتكون داخلنا فال تكون مطابقة للواقع، والصورة العامة وهي مطابقة 

بني جمموعة األفراد، فاخلالصة عند لوك أن األفكار إما بسيطة حسية وهي أتيت نتيجة املقارنة 
كاللون، أو أفكار مركبة يركبها العقل بفاعليته من تلك األفكار ن طريق احلس اليت أتيت ع

صفاته العارضة أو جوهره الثابت أو العالقات اليت البسيطة وهي إما تكون فكرة عن الشيء يف 
 مطابقة للخارج أو جمرد دال ٍّ عليها. تربط شيئا بشيء. واملعرفة ابختالف أنواعها إما 

فالفرق بينها وبني الواقعية أن معيار الصدق عندها هو فائدة املعرفة ال جمرد  :يةوأما الربامجات
وذلك ألهنم قالوا املعرفة فعل والفعل له غاية هي الفائدة كغريها من األفعال. ومنهم مطابقتها، 

ابلتناقض عندهم ال يكون ابلنظر إىل أصل الفكرة بل إىل نتيجتها، فما ال وليم جيمس، واحلكم 
 جيعلون املعرفة عالقة سلوكية. ائدة منه فهو كالم فارغ، فهم ف

والنقد املوجه إليهم أن بعض املعارف تكون معارف وإن مل ترتتب عليها فائدة عملية تذكر  
 ابحلوادث التارخيية أهنا حصلت يف ذلك التاريخ مثال، فال شك يف أهنا معرفة.كالعلم 

ابلوجود اخلارجي، خالفا للربامجاتية والواقعية، بل يقولون ال فإهنم ال يعرتفون  :وأما املثاليون
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للمصباح املدَرك مثال إال يف ذهين فقط، فوجوده هو إدراكه، فإن مل أدركه فال يلزم انعدامه وجود 
 من غريي، وإن مل يدركه واحد من البشر، فهو مدرك من قبل هللا. فكل واحدإلمكان إدراكه 

 .فقطه يعيش يف عامل هو مدركات

ومن النقد املوجه إليهم أنه إن صحَّ أن لكل واحد عاملا خاصا، فكيف ميكن أن يتفق 
أمر واحد، وجييب بعض املثاليني أبن العقول املتعددة أجزاء من عقل واحد  شخصان اثنان على 
، ومن املثاليني   ابركلي)مثالية ذاتية(، وهيجل )مثالية موضوعية(.كلي ٍّ

 لمعرفة هي تفسري العامل، والتفسري نسبة الشيء إىل حقيقة أعمَّ منه تشمله.واملهمة الرئيسة ل
تفسر نفسها، فالصفات احلسية اجلزئية لكي توجد ال بد أن توجد الصفات واجلزئيات ال 

األزرق، جيب وجود اللون الكلي، والكليات ال توجد إال يف الكلية، فقبل وجود هذا اللون 
 مستحيلة. ء، ومعرفة اجلزئي الذهن،فالفكر سابق لألشيا

  :واملعاين الكلية شرط كل معرفة، وهي نوعان

 .معان قوامها صفات ميكن إدراكها ابحلس، كاللون -أ

وصفات ال بد من فرضها فهي تدرك ابلعقل، وهي كالقوانني الكلية كعدم التناقض  -ب
  .مثال، وهي املقوالت

 وهيجل يقول ابلعقل الكلي املوضوعي. 

 يء املعني عبارة عن جمموعة مركزة من جمموعة معان كلية. والش

 ولذلك فمنطق الفكر هو منطق األشياء.

 

 : وأما ابلنسبة إىل مصادر املعرفة

فهي عند التجريبيني )ديفيد هيوم( اخلربة ووسيلتها احلس وأرجع الكل إىل ما أمساه ابلتداعي 
 ة، والعلة جمرد ارتباط، والضرورة اطراد. العادي، يف األفكار واألشياء اخلارجيوالرتابط 

ومن النقد الوراد عليه، أن جوهر األشياء الذي تقوم به األلوان مثال، مل تنطبع صورته يف أي 
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كذلك ذات اإلنسان، ال تدرك حبس ٍّ ومع ذلك نعتقد و  ذلك فنحن نقول به،حاسة ومع 
 بوجودها. واحلواس قد تنخدع.

ففرقوا بني نوعني من املعارف األول املعارف التجريبية،  ديكارت، ومنهم: وأما عند العقليني
ضرورهتا وبتوقفها على اخلربة واحلس، والضرورية كالقوانني العامة فهي تسبق اخلربة فقالوا بعدم 

)كما يف الرايضيات  والتجربة. واملعرفة احلسية تنقصها إمكان التعميم، ولكنا نعممواحلس 
 فذلك ال يكون إال أبمر آخر غري احلس.والعلوم الفيزايئية(، 

واحلواس ال  يف غاية الوضوح فهو صواب، وقال ديكارت أبن كل شيء ندركه بعقولنا إدراكا  
انطباعات مفردة، واملدرك اجملموعي للتفاحة مثال ال يكون إال ابلعقل، فأان أدركها إذن تعطينا إال 

و أتيت من خارج أنفسنا ]وهذا الذي يعرض اخلطأ واألفكار إما فطرية فينا، أابلعقل ال ابحلس، 
 عليه[، أو أفكار خنلقها حنن. 

 وسبيل اجلزم بصحة ما أيتيين من اخلارج هو االعتقاد إبله خري ال يكذب.

واملقصود ابلنقد حتليل األفكار حبيث تؤول ( مقدَّمهم إميانويل كانت) :وأما عند النقديني
 من افرتاضها لكي نطلق أحكاما. الصورية اليت ال بدإىل األصول 

وهي اليت  تكرارية وهي اليت تضيف خربا جديدا عن املوضوع، أو إخبارية فالقضااي عنده إما
 .احملمول جزءا من املوضوعيكون فيها 

)بعدها( وهي اخلربية   وبعدية قبل اخلربة( ، وهذه مصدرها العقل،)  قبلية وتقسم أيضا إىل
 واإلخبارية بعدية. ها اخلارج من احلس والتجربة. فالتكرارية تكون قبلية، والتجريبية وهذه مصدر 

واملشكلة تكمن عند كانت يف اجلمل اإلخبارية القبلية اليت فيها تعميم جيعله إخباراي وقبليا 
لطعم املعني أييت من احلس، واجلمع ااإلشكالية عنده أبن اجلزئيات كامللمس و معا. وحلُّ هذه 

مبقولة الزمان واملكان ومها وسيلتا اإلدراك احلسي الفطري يف العقل، ال ل ابالستعانة بينها ابلعق
 يقول ديفيد هيوم، وكذلك مقولة العلية. بطريقة التداعي اآللية كما كان 

 وسبب يقينية الرايضيات أهنا كلها قبلية ال تتوقف على احلس والتجربة.
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حظة األمور املشرتكة، ولكن هذه وحدها ليست والعقل عنده القدرة على التجريد أي مال
 املعرفة إمنا تكون يف األحكام اليت تطلقها على األشياء.مبعرفة، ألن 

وهذه املدركات العقلية الفطرية القبلية هي املقوالت عند كانت. ومنها مقولة اجلوهر، بينما  
 ديفيد هيوم جمرد تتابع ملدركات حسية متعاقبة.كان األمر عند 

ليس للعامل الطبيعي قواين يسري عليها غري القوانني العقلية، فإذا أمكن أن نصيغ وصفا و 
 إخباراي وقبليا معا، فإان حنصل على املعرفة اليقينية.للخارج يكون 

فهو احلدس أو اإلهلام أو الفيض )حبسب األصول : وأما مصدر املعرفة عند املتصوفة
ذلك، وهي واحدة كون ليست حقيقته بل هي ما وراء الفلسفية للمذهب الصويف(. وظواهر ال

 ال تعدد فيها. وسبيل املعرفة رايضة النفس. 

ومن االعرتاضات على مؤلف الكتاب أنه ضرب اإلمام الغزايل مثاال على القائلني هبذه 
عنده املعرفة، واملعلوم أنه أقرب إىل العقليني الواقعيني منه إىل الصوفية، بل التصوف الطريقة يف 

ابلعلم، وتصفية نفسه للحصول على إدراكات ذوقية ليست من جنس املعارف وسيلة عمل 
 العلمية املتنازع فيها. 

 ويؤخذ عليه عدم التمييز بني التصوف الفلسفي والتصوف العملي.

 

 إمكان املعرفة وحدودها: 

ري بعدها دون أن وهو املوقف الذي يتخذ فيه اإلنسان لعلمه نقطة ابتداء يس :االعتقاديون
والتحليل، وهم]العقليون والتجريبيون[، فالعقليون ال يناقشون فكرة العقل يتناوهلا هي ابلنقد 

 فرضهم أبن املعرفة مستحيلة خارج التجربة. نفسها، والتجريبيون ال يناقشون 

 وهم عموما يرون أنه ال حد للمعرفة تتوقف عنده. 

غوراس(، وهم يرون أن املعرفة نسبية ودحدودة، ولذلك على خالفهم )مثاهلم بروات والشكاك
 بينهم وبني الربامجاتية.توجد عالقة 
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 وديكارت استخدم الشك كمنهج للمعرفة، وليس مندرجا يف الشكاك أنفسهم.

 

 وأما حدود املعرفة: 

دودة ، وأما ابلنسبة للنقدية فاملعرفة دحفالعقليون والتجريبيون، ال يرون إلمكان املعرفة حدا  
اخلربة، وال تتجاوز الظواهر، وال تنال الشيء يف ذاته، وكذلك يرى أوجست كونت حبدود 

الوضعي بوجوب الوقوف على الظواهر املشاهدة واجملربة، وبعض الوضعيني صاحب املذهب 
 (ارف أيضا، فهم )النقدية والوضعيةجانب قصور اللغة عن الداللة على املعيرون احملدودية من 

قبيل العلة واملعلول ألهنا ليست خارجية، وأما القائلون بقصور اللغة ن النظر فيما هو من يرفضو 
 فريفضوهنا ألهنا ال معىن هلا. 

واخلالصة أن زكي جنيب دحمود مييل إىل هذا املذهب كما هو معروف عنه يف وكما هو 
يف أتليفاته املتعددة يف سكوته عن النقد الصارم املوجه ضدَّ هذا املذهب، وكما يظهر ظاهر يف 

 الفلسفة الوضعية. 

 

 مالحظة ختامية

كتاب د. زكي جنيب دحمود مقرر دراسي يعتمد املنهج التحليلي املتدرج من الكليات إىل 
مدخلية له ابلنظر يف املعرفة يف نظر اإلسالم، وقد قصَّر فلم يذكر املنهج املعريف اجلزئيات، وال 

مي اإلسالم، ورمبا يعود ذلك إىل اجتاهه العلماين الوضعي ملعروف، نظر متكلوحقيقة املعرفة يف 
ألهنم ال يقلون يف حتقيق اآلراء واألفكار عن الفالسفة الغربيني الذين وكان الواجب أن يهتم هبم 

 اهتم هبم اهتماما ابلغا.


